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พระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ
สํานักงานรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี
และสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๓
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่
ของสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี ดังตอไปนี้
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(๑) กองกลาง
(๒) กองการเมือง
(๓) สํานักงานจเรทหารทั่วไป
มาตรา ๔ กองกลาง มีหนาที่เกี่ยวกับงานดานกําลังพล การสนับสนุนงานทางธุรการ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูอํานวยการกองกลางเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๕ กองการเมื อง มีห นา ที่เกี่ ยวกับการดํ าเนิน การเกี่ย วกับ ราชการทางการเมือ ง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม
และการประสานนโยบายระหวางกระทรวง มีผูอํานวยการกองการเมืองเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๖ สํานั กงานจเรทหารทั่ วไป มี หนา ที่ใ นการสนั บสนุ น การดํา เนิน งานของจเร
ทหารทั่วไปในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม หรือตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย มีหัวหนาสํานักงานจเรทหารทั่วไป
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบภายใตการกํากับดูแลของจเรทหารทั่วไป
มาตรา ๗ ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง ดังตอไปนี้
(๑) สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
(๒) สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
(๓) กรมเสมียนตรา
(๔) สํานักงบประมาณกลาโหม
(๕) กรมพระธรรมนูญ
(๖) ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
(๗) กรมการเงินกลาโหม
(๘) กรมการสรรพกําลังกลาโหม
(๙) กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
(๑๐) กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
(๑๑) สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(๑๒) สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
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มาตรา ๘ สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม มีหนาที่เกี่ยวกับการเลขานุการ การรับรองและ
การประสานการปฏิบัติงานดานพิธีการใหกับปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม และ
ผูดํารงตําแหนงอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย การประชาสัม พัน ธใ หกับสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวงกลาโหมในภาพรวม และปฏิบัติราชการอื่น ๆ ซึ่งมิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ในสํานักงานปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ มีปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๙ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย อํานวยการ
ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม ทั้งระบบการควบคุม
บังคับบัญชาและระบบการบริหารราชการทั่วไป นโยบายและแผนดานการทหาร การขาว การสงกําลัง
บํารุง การระดมสรรพกําลัง การตางประเทศ การพัฒนาประเทศและการชวยเหลือ ประชาชน และ
มีหนาที่ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติของสวนราชการในกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร ที่ ก ระทรวงกลาโหมกํ า หนด การจั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง แก ไ ขอั ต ราของส ว นราชการ
ในกระทรวงกลาโหม การฝก การศึกษาอบรมในตางประเทศ การวิเทศสัมพันธ กิจการของสภากลาโหม
การรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูอํานวยการสํานักนโยบายและ
แผนกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๐ กรมเสมียนตรา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย อํานวยการ ประสานงาน และ
ดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานการกําลังพล ตลอดจนการดําเนินการกําลังพลที่อยูในอํานาจ
ของปลัดกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม การควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติ
ของสวนราชการในกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามนโยบายดานการกําลังพลที่กระทรวงกลาโหม
กําหนด การศึกษาอบรมในประเทศ การสวัสดิการของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง การสารบรรณ
ราชการประจําทั่วไปของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมเสมียนตรา
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๑ สํานักงบประมาณกลาโหม มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย อํานวยการ ประสานงาน
และดําเนิน การเกี่ยวกับการงบประมาณ การบริหารทรัพ ยากรและงานในสายงานงบประมาณอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติของสวนราชการในกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตาม
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นโยบายดา นงบประมาณที่ ก ระทรวงกลาโหมกํ า หนด และปฏิ บัติ ง านอื่ น ตามที่ไ ด รั บมอบหมาย
มีผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๒ กรมพระธรรมนูญ มีหนาที่ เกี่ยวกับศาลทหาร อัยการทหาร ทนายทหาร
นายทหารพระธรรมนูญ การคุมครองพยานในคดีอาญา ราชการในสวนธุรการและวิชาการที่เกี่ยวกับ
กฎหมายและสั ง คมศาสตร และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย มี เ จ า กรมพระธรรมนู ญ
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๓ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร มีหนาที่สงเสริมและ
ดําเนิน การเกี่ยวกับงานดานอุตสาหกรรมปองกัน ประเทศและพลังงานทหาร วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน พิ จ ารณา และเสนอความเห็ น ให เ ป น ไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม
และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย มี ผู อํ า นวยการศู น ย ก ารอุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศ
และพลังงานทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๔ กรมการเงินกลาโหม มีหนาที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญ และควบคุม การใชจายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตลอดจนให
ขอเสนอแนะการดํ าเนิน งานดา นการเงิ น และการบัญ ชี และปฏิ บัติ งานอื่น ตามที่ ได รับ มอบหมาย
มีเจากรมการเงินกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๕ กรมการสรรพกํ า ลั ง กลาโหม มี ห น า ที่ พิ จ ารณาเสนอความเห็ น วางแผน
อํ านวยการ ประสานงาน กํ ากั บดู แ ล และดํ าเนิ น การเกี่ ยวกั บการระดมสรรพกํ าลั งเพื่ อการทหาร
การกําลังสํารอง การสัสดีของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนประสานความรวมมือกับตางประเทศ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมการสรรพกําลังกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๖ กรมวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีก ลาโหม มี หนาที่ พิจารณาเสนอความเห็ น
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ และดําเนิน การเกี่ยวกับกิจการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีปองกัน ประเทศ ตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณให เ ป น ไปตามนโยบายด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ป อ งกั น ประเทศของ
กระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
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มาตรา ๑๗ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
เพื่อการบริหารราชการทั่วไป คลื่นความถี่ กิจการอวกาศและภาพถายดาวเทียมเพื่อความมั่นคงของ
กระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๘ สํานักงานสนับสนุ น สํา นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหนาที่ สนับสนุ น
ทางการส งกํ าลั งและซ อมบํ ารุ ง การขนส ง การบริ การทางการแพทย การบริ การ การโยธาธิ การ
การควบคุมดูแลอสังหาริมทรัพย กิจการดุริยางค กิจการโรงพิมพของสํานักงานปลัดกระทรวง ตลอดจน
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การที่ ดิ น ของกระทรวงกลาโหม และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
มีผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๙ สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในใหแกสวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงและสํานักงานรัฐมนตรีตามคําสั่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง พิจารณาความรับผิดทางแพง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย มีผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแบงสวนราชการ
และกําหนดหนาที่ของสว นราชการสํานักงานรัฐมนตรีและสํานักงานปลัด กระทรวง กระทรวงกลาโหม
ใหเหมาะสมกับสภาพของงานและสอดคลองกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

